
JAGT I SAYAN-BJERGENEJAGT I SAYAN-BJERGENE

Sayan-bjergene har en ekstraordinær natur og er samtidig hjemsted for en række eftertragtede asiatiske

vildtarter.

Svær jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i hytte Bjergjagt Pürschjagt
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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt i Sayan-bjergeneJagt i Sayan-bjergene

HØJDEPUNKTER

Fantastisk naturoplevelse i smukke
bjerglandskaber
Området har rigtig gode muligheder for jagt på
sibirisk ibex samt maralhjort, brunbjørn og sibirisk
råbuk
Enorme arealer af uberørt natur
Terrænet kræver god kondition

Overblik

Sayan bjergene ligger i det sydlige Sibirien ved grænsen
til  Kazakhstan og Altai bjergene mod Mongoliet, sydøst for
byen Abakan.

Her starter den mægtige Jenisej flod sin fantastiske færd
mod det nordlige Ishav.

Elven løber først mod vest, men efter ”gennembruddet” af
Sayan bjergene fortsætter dens løb mod nord. Det er i sig
selv en fantastisk naturoplevelse at rejse ind i dette
bjerglandskab, hvor en af verdens mest sagnomspundne
floder har sit udspring.

Området har rigtig gode muligheder for jagt på sibirisk ibex
samt maralhjort, brunbjørn og sibirisk råbuk

Program

Fra Københavns lufthavn flyves direkte til Moskva og
derfra videre til Abakan. Fra Abakan køres der til floden
Jenisej, en af de største floder i Asien, der løber fra
Mongoliet og ud i havet ved Nordsibirien.

På Jenisej floden fortsætter turen med motorbåd ind i
bjergene, en sejltur på ca. 4-6 timer. Ved ankomst til
jagtområdet overnatter man den første nat i en hytte ved
floden.

Her indskydes riffel, og man pakker om til de kommende
dage i bjergene.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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Tidligt næste morgen sejler jægere og guider ud i små
både, går i land og har nu en vandretur 4-6 timer til en
jagthytte på bjergsiden. Herfra foregår jagten i 7-8 dage.

Efter jagten vender jægere og guider tilbage til floden og
bliver afhentet af motorbåden for transport retur, og derpå
fly fra Abakan via Moskva til København.

 

Gode kombinationsmuligheder

Oplev en spændende jagt med gode
kombinationsmuligheder på flere af Asien eftertragtede
vildtarter på én og samme jagt!

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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OPHOLDOPHOLD

Camp SayanCamp Sayan

Ved ankomst til jagtområdet overnatter man den første nat i en
dejlig hytte beliggende direkte ved floden. Denne hytte er udstyret
med flere soveværelser, spise- og opholdsrum, sauna samt bad
og toilet, og er, den ganske afsides beliggenhed taget i
betragtning, meget komfortabel. Her indskydes riffel, og man
pakker om til de kommende dage i bjergene.

Tidligt næste morgen sejler jægere og guider ud i små både, går i
land og har nu en vandretur 4-6 timer op til en jagthytte på
bjergsiden. Herfra foregår jagten  i 7-8 dage. Den lille jagthytte er
til gengæld primitiv, og består af et lille lokale med et bord og et
par stole, et par sovepladser og en kakkelovn, som både bliver
brugt som varmekilde, til at tørre tøj ved samt som komfur. Så
absolut ingen luksus men naturomgivelserne er fantastiske. Efter
endt jagt vender jægere og guider tilbage til floden og den store
hytte og bliver afhentet af motorbåden for transport retur ad
floden, og derpå fly fra Abakan via Moskva til København.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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PARTNERPARTNER

Ansten ØstbyeAnsten Østbye

Vor norske partner Ansten Østbye kan vel nærmest siges at være
en legende hvad angår jagt i Rusland og Asien.

Inden Murens fald var al jagt i det tidligere Sovjetunionen
udelukkende statskontrolleret, men med den voksende
liberalisering af jagten kom der også andre spillere på banen, og
Ansten Østbye var en af de første udlændinge, som kunne tilbyde
jagt i det store spændende land. Så siden 1991 har Ansten sendt
mange hundrede jægere på jagteventyr, og på langt de fleste
arrangementer tager han selv med som gruppeleder. Det har for
rigtig mange mennesker givet en stor følelse af sikkerhed, at man
på disse fjerne rejsemål har en skandinavisk jagtarrangør. Vi har
haft fornøjelsen af at samarbejde med Ansten siden 2006.

Ansten har naturligvis et tæt samarbejde med gode lokale
kræfter, og har gennem årene sikret sig, at hans gæster bliver
sendt på jagt i de absolut bedste områder for den pågældende
vildtart.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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REVIRREVIR

SayanSayan

Området har rigtig gode muligheder for jagt på sibirisk ibex samt
maralhjort, brunbjørn og sibirisk råbuk. Primære jagtperiode:
September og begyndelsen af oktober.

Sibirisk råbuk: Capreolus capreolus pygargus): Trofævægten på
bukkene her opnår typisk en størrelse på 650- 800 gram med
enkelte tæt på de magiske 1.000 gram

Maralhjort: (Cervus elaphus sibiricus): Trofæer mellem 8 og 12 kg
er realistiske. Primære jagtperiode: Medio september – medio
oktober

Sibirisk ibex: (Capra sibirica): Gennemsnitslængden på hornene
er 90 til 100 cm. Jagtperiode fra medio august til primo november

Brunbjørn: (Ursus arctos): Bjørnejagten er principielt muligt både
om foråret som om efteråret. Bjørnene opnår her en størrelse på
7-8 fod.

Terrænet er bjergrigt, 500-1000 m. Jægeren bør derfor have en
rimelig god kondition

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

7 dages jagt med egen guide 1:1

Fly København - Moskva - Abakan t/r

Flyskatter og afgifter

Transfer til og fra jagtområdet

Våbentilladelse

Eksportlicens/CITES certifikat

Måltider og overnatning

Tolk

Hotel i Moskva og Abakan

Drikkevarer

Visum kr. 1.800,-

Trofæafgifter

Jagtrejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Administrationsgebyr US$ 250,-

EU-ansvarsforsikring 59 DKK

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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Trofæprisliste (USD)

Skal afregnes direkte i reviret kontant efter endt jagt

Sibirisk Ibex 2.800,-

Maralhjort 3.000,-

Sibirisk Brunbjørn 2.500,-

Sibirisk Råbuk 1.000,-

Ulv (meget svær) 1.000,-

 

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt i Sayan-bjergeneJagt i Sayan-bjergene

Maralhjort/Asiatisk wapiti Ibex/Stenbuk (Asien)

Vildtarter der eventuelt kan tilkøbes

Brunbjørn (Asien) Ulv (Asien) Sibirisk rådyr

HAR DU
SPØRGSMÅL?

ERIK PEDERSEN BRINKMANN

Email: epb@limpopo.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 17

ERIK HAHN PEDERSEN

Email: ehp@diana.dk
Telefon: +(45) 22 19 86 54

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2023 www.jagtrejser.dk Side 9



Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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HAR DU
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